3

شهرستان ها
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با خبرنگاران

ویژه برنامه یاس نبوی در خوسف
مشمولی  -برنامه های دهه فجر و چهلمین سالگرد انقالب
اسالمی اداره اوقاف و امور خیریه خوسف با عنوان فجر فاطمی
و ویژه برنامه یاس نبوی در امامزاده سید محمد فدشک ،سید
ابوالقاسم نصرآباد و بقعه شاه سلیمان علی برگزار می شود .رئیس
اداره اوقاف و امور خیریه خوسف با اشاره به تقارن دهه فجر و ایام
فاطمیه ،گفت :ویژه برنامه یاس نبوی در سالروز شهادت حضرت
زهرا (س) ،برگزاری محفل انس با قرآن و نشست بصیرتی با عنوان
رویکرد انقالب در آستان مقدس امامزاده سید ابوالقاسم روستای
نصرآباد برگزار می شود .حجت االسالم «الهی» ،افزود :حرکت
کاروانپیادهبهسمتمجتمعفرهنگیمذهبیبلنجیر،کاشت40
نهال مثمر در بقعه شاه سلیمان علی به مناسبت چهلمین سالگرد
انقالب اسالمی و برپایی غرفه اوقاف در نمایشگاه دستاوردهای
انقالب از دیگر برنامه ها خواهد بود.

سایت احیای آهو در تکاپو
در سایت تکثیر و احیای آهو در اسفدن ،فعالیت های بسیاری
برای تکثیر و حفظ این حیوان در حال انجام است .رئیس اداره
حفاظت محیط زیست قاینات با بیان این که  45هکتار از سایت
تکثیر و احیای آهوی شهرستان فنس کشی و چند راس آهو از نقاط
مختلف به منطقه منتقل شده است ،افزود :تعدادی از این آهوها از
سبزوار به این سایت منتقل شدند و زاد و ولد کردند«.بسملی»،
تعداد آهوهای منتقل شده به این سایت را  20راس اعالم و اظهار
کرد :احیا و تکثیر این حیوان موفقیت آمیز بوده است.

خسارت های توفان
خسارت قابل توجهی بر اثر توفان شدید روزهای قبل ،به یک واحد
گلخانه ای گوجه فرنگی و آلوئه ورا در روستای اکبریه قاینات وارد
شد .مدیر جهاد کشاورزی قاینات گفت :پوشش این واحد به طور
کامل تخریب شد« .سجادی» ،اظهار کرد :در شب بعد از توفان
به دلیل سرمای شدید نیز خسارت هایی به محصوالت این واحد
گلخانه ای وارد شد .وی میزان خسارت وارده را  200میلیون
ریال اعالم کرد.

منابع استانی پاسخگوی آب رسانی به
درمیاننیست
 70میلیارد تومان برای تامین مشکالت آب رسانی درمیان نیاز
است که منابع استانی پاسخگوی این مشکل نیست و باید از
ردیف ملی جذب شود .فرماندار درمیان در گفت وگو با «خراسان
جنوبی» اظهار کرد :از  155روستای شهرستان که دارای شبکه
آب رسانی است ،آب  70روستای درمیان با تانکر تامین می شود.
«بشیری زاده» ،با بیان این که در دهه فجر  122پروژه شهری
و روستایی در این شهرستان به بهره برداری میرسد ،افزود :با
افتتاح این پروژهها برای  31نفر اشتغال پایدار ایجاد میشود .وی
اعتبار هزینه شده را برای این پروژه ها  55میلیارد و  456میلیون
تومان دانست و ادامه داد :از این تعداد پروژه  14طرح شهری و
 108پروژه روستایی است.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

درنشستمسئوالننهبندانوسربیشهبامدیرعاملبنیادبرکتمطرحشد:

اشتغالزاییبا«سحاب»و«آسمان»درنهبندانوسربیشه
گــروه شهرســتان هــا  -طرح هــای اشــتغال
ســحاب و آســمان بنیــاد برکــت تــا یــک ســال
دیگــر در سربیشــه و نهبنــدان بــه ثمــر مــی
نشــیند.
به گزارش «خراســان جنوبی» ،روز گذشــته
نماینــده مــردم نهبنــدان و سربیشــه بــه
همــراه فرمانــدار و معــاون وی دیــداری
بــا مدیــر عامــل بنیــاد برکــت در زمینــه
پــروژه هــای عمرانــی و اشــتغال زایــی ایــن
شهرســتان داشــتند« .افضلــی» در ایــن
دیــدار بــا قدردانــی از فعالیــت هــای بنیــاد
برکــت در حــوزه انتخابیــه اش ،خواســتار
ورود همــه جانبــه ایــن نهــاد بــرای توســعه و
اشــتغال زایــی در ایــن دو شهرســتان شــد.
تکمیــل پــروژه هــای ناتمــام بنیــاد برکــت
در منطقــه ،ورود ایــن نهــاد بــرای ســاخت
مجتمــع هــای آب رســانی نهبنــدان
و سربیشــه ،مســاعدت مالــی بــه منظــور
پرداخــت هزینــه هــای درمــان زوج هــای
نابــارور ،کمــک بــرای ســاخت حســینیه
سربیشــه ای هــا و مدرســه شــش کالســه
مــود از مهم تریــن درخواســت هــای دکتــر
«افضلــی» در ایــن جلســه بــود.
مدیــر عامــل بنیــاد برکــت هــم بــا اشــاره بــه
فعالیــت هــای انجــام شــده در نهبنــدان و
سربیشــه ابــراز امیــدواری کــرد :بــا اجرایــی
شــدن طــرح ســحاب در ایــن شهرســتان
هــا در ســال  97و  300 ،98نفــر اشــتغال

زایــی شــود .مهنــدس «جعفــری» ،افــزود:
همچنیــن بــا اجرایــی شــدن طــرح آســمان،
 800طــرح اشــتغال زایــی اجتمــاع محــور
تــا یــک ســال دیگــر بــه ثمــر مــی رســد .بــه
گفتــه وی ،امیدواریــم بــا اجرایــی شــدن این
طــرح هــا طــی امســال و ســال آینــده و ایجــاد
اشــتغال پایــدار شــرایطی مشــابه قلعــه گنــج
کرمــان در منطقــه داشــته باشــیم.
وی بــرای کمــک مالــی بــه تکمیــل
ســاختمان ســی تــی اســکن نهبنــدان،
تســریع در ســاخت مدرســه شــش کالســه
درح ،بررســی و پیگیــری بــرای ســاخت
دبیرســتان شــش کالســه مــود و حســینیه
حضــرت ابوالفضــل (ع) سربیشــه ای هــا،
درمــان زوج هــای نابــارور و در اولویــت قــرار
دادن نهبنــدان و سربیشــه در طــرح هــای
اجتماعــی ،درمانی ،ایتــام و  ...بنیــاد برکت
بــه مســئوالن ایــن شهرســتان هــا قــول داد.
بنابرایــن گــزارش ،ایــن مســئوالن بــه همراه
رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
هــم دیــداری بــا مهنــدس «جعفــری» ،مدیــر
عامــل شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی
ایــران در زمینــه رفــع مشــکالت و تســریع در
عملیــات اجرایــی طــای هیــرد نهبنــدان
داشــتند.
نماینــده مــردم نهبنــدان و سربیشــه در
ایــن جلســه نیــز بــا اشــاره بــه تنــوع بــاالی
مــواد معدنــی در حــوزه انتخابیــه اش گفت:

بــا ظرفیــت معدنــی بزرگــی کــه در ایــن
شهرســتان هــا وجــود دارد ،ایــن میــزان
محرومیــت در ایــن منطقــه عجیب اســت و با
توجــه بــه سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی
بــه طــور قطــع آینــده منطقــه در ســرمایه
گــذاری همیــن معــادن خواهــد بــود .دکتــر
«افضلــی» ،بــا تشــکر از حضــور میدانــی
مهنــدس «جعفــری» ،بــرای بررســی قابلیت
های معدنی نهبندان ،خواســتار تســریع در
شــروع عملیــات اجرایــی طــای هیــرد ایــن
شهرســتان شــد.
مدیــر عامــل شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد
معدنــی ایــران هــم بــا اشــاره بــه ذخایــر و
قابلیــت هــای معدنــی نهبنــدان ،ابــراز
امیدواری کــرد :بــا شــروع عملیــات اجرایی

معــدن طــای هیــرد ،ضمن ایجــاد اشــتغال
قابــل توجــه ،شــرایط منطقــه نیــز بهبــود
یابــد« .جعفــری» ،بــرای ســرمایه گــذاری
حداکثــری و انجــام مطالعــات اکتشــافی
شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران
در منطقــه اعــام آمادگــی کــرد.
نماینــده مــردم نهبنــدان و سربیشــه در
مجلــس شــورای همچنیــن در پایــان گفــت:
بــا دســتور مدیــر دفتــر برنامــه ریــزی طــرح
هــای آب و فاضــاب کشــور ،بــه زودی
آب رســانی بــه روســتاهای خوانشــرف،
خونیــک علیــا و  ...در نهبنــدان و تامیــن
اعتبــار بــرای اجرایــی شــدن مجتمــع
آب رســانی درویــش آبــاد سربیشــه بــا بهــره
منــدی دو هــزار نفــر انجــام مــی شــود.

مدیریتپسمانددرقایننگرانکنندهاست

وی ،با اشاره به محصور نبودن این مکان و
ورودجانورانوحشیواهلیبهویژهپرندگان،

کاروان رکاب زنان از قاین گذشت
حقانی  -کاروان رکاب زنان  40سالگی انقالب از قاینات گذشتند.
به گزارش «خراسان جنوبی» ،به مناسبت چهلمین سالگرد و گرامی
داشت یاد و خاطره شهدای پیروزی انقالب اسالمی ،مقرر شد تیم
دوچرخه سواری یگان ویژه نیروی انتظامی کشور دور تا دور نوار مرزی
کشور را رکاب بزنند .بنابراین گزارش ،این کاروان در گلزار شهدای
فرخ آباد قاین مورد استقبال مردم و مسئوالن این شهر قرار گرفت.
سرگرد «مختوم» ،سرتیم این کاروان گفت :کاروان دوچرخه سواری
یگان ویژه نیروی انتظامی از  29آذر ماه حرکت خود را از گلزار شهدای
بهشت زهرا (س) و حرم مطهر امام راحل (ره) به منظور رکاب زنی دور
کشور آغاز کرد و از 19استان عبور کرده است .به گزارش «سدیدی» ،از
گروه دوچرخه سواری یگان های ویژه نیروی انتظامی جمهوری ایران
در خضری دشت بیاض نیز استقبال شد.

 42روحانی در طرح هجرت

مدیرکلحفاظتمحیطزیست:

وضعیت مدیریت پسماند و زباله در قاین
نگران کننده است .مدیر کل حفاظت محیط
زیست در بازدید از محل دفن زباله این شهر از
وضعیت مدیریت پسماند و زباله در قاین ابراز
نگرانی کرد و گفت :روند کنونی دفن زباله در
این شهر استاندارد نیست و به طور قطع در
آینده نزدیک قاین را با مشکالت عدیده ای
مواجه می کند.
«اکبری» با بیان این که زباله های این شهر
در وضعیت بسیار نامطلوبی دفن میشود،
افزود:شهرداریبهعنوانمتولیدفنزبالهها
بر اساس قانون به وظایف خود عمل نکرده
است.

از گوشه و کنار استان

بیان کرد :اگر وضعیت دفن زباله در این
شهر به همین روال ادامه یابد حیوانات و

حتی انسانهایی که برخی ناآگاهانه و بدون
اطالع با ورود به این منطقه اقدام به زباله
گردی میکنند از نظر بهداشتی و سالمت
در معرض خطر خواهند بود .به عالوه ،این
وضعیت مشکالت متعدد زیست محیطی به
همراه خواهد داشت که فوری باید در این
زمینه چارهاندیشی شود.
وی به مسئول حفاظت محیط زیست
شهرستان یک ماه فرصت داد تا به موضوع
رسیدگی کند و وظایف قانونی خود را در این
زمینه انجام دهد .در این بازدید که فرماندار
قاینات حضور داشت «کریمی» نیز از وضعیت
مدیریت پسماند قاین انتقاد کرد.

 42روحانی طرح هجرت در روستاهای باالی هزار نفر قاینات و زیرکوه
مستقر هستند .حجت االسالم «خسروی» ،مسئول طرح هجرت
قاینات در مراسم معارفه روحانی طرح هجرت روستای کلی بخش
مرکزی قاین گفت :بیش از  20روستای باالی هزار نفر در این دو
شهرستان نیازمند روحانی هستند.

دعای کمیل فردا در خوسف
مراسم معنوی قرائت دعای کمیل با نوای حاج «امیر عارف» ،مداح حرم
امام رضا (ع) و سخنرانی حجت االسالم والمسلمین «شاهبیکی» امام
جمعه خوسفدر امامزاده سید ابوالقاسم (ع) روستای نصرآباد این
شهرستان برگزار می شود.

 2خانه قرآنی برتر نیمبلوک
دو خانه قرآنی روستایی و شهری بخش نیمبلوک در بین برترین های
قرآنی استان حضور دارند .حجت االسالم «میری» ،مسئول نمایندگی
تبلیغات اسالمی نیمبلوک گفت :دو خانه روستایی و شهری این بخش
برای شرکت در رقابت های چهره های قرآنی به استان معرفی شدند که
امیدواریم در این رقابت ها بتوانند مقامی به دست آورند.

برنامه های دهه فجر بنیاد شهید در قاینات
برنامه های تدارک دیده شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران
قاینات برای گرامی داشت جشن های انقالب اعالم شد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران قاینات ،دیدار با خانواده شهدای
پیروزی 40 ،شهید دفاع مقدس ،دیدار با  40ایثارگر و آزاده ،تجلیل
از پیش کسوتان انقالب اسالمی و  ...را از جمله برنامه های دهه
فجر انقالب اسالمی در این شهرستان اعالم کرد .حجت االسالم
خداشناس ،گلباران تمثال امام راحل (ره) و پنج شهید پیروزی انقالب
اسالمی در میدان امام (ره) و چهارراه شهدا ،ویزیت  40ایثارگر به
صورت رایگان ،اجرای 40ختم قرآن توسط خانواده های شهدا ،توزیع
 402بسته غذایی بین نیازمندان و برگزاری مراسم در حسینیه شهدا و
همایش بزرگ ایثارگران را از دیگر برنامه ها برشمرد.

